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De Dag van het Schaap 
 
Op 2 juni j.l. is in Ermelo de Dag van het Schaap gehouden op een manier die ik wil prijzen als een evenement  
zoals ‘vanouds’. 
De gehele schapensector van hobby tot professioneel was vertegenwoordigd met ca 40 rassen en alle aanpalende 
sectoren van voorlichtingstands tot apparatuur en hulpmiddelen en niet te vergeten de presentaties van de vele  
rassen, schapenkaas, spinnen etc. 
Keuringen, wedstrijden schapendrijven met Border Collies en een veiling maakten het geheel tot een zeer attractief 
evenement. Deze Dag van het Schaap was een goede afspiegeling van de veelzijdige en kleurrijke schapensector  
in Nederland. De VSS heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd met ruim 20 rassen, een eigen stand en een 
demonstratie spinnen. 
De stand van de VSS met veel leuke spullen van en over schapen mocht van een overweldigende belangstelling 
genieten zodat op het einde van de dag veel artikelen waren uitverkocht. 
Een druk bezochte “succesdag” waarmee ik de organisatie en alle deelnemers wil complimenteren. 
Kon u niet aanwezig zijn, kom dan beslist volgend jaar naar de Dag van het Schaap!! 
 

Jan van der Zanden, voorzitter VSS 

Geboorten 
Het lijkt er op dat een flink aantal fokkers de  
geboortelijst nog niet heeft opgestuurd. Doet u dat 
a.u.b. alsnog met spoed! De controlelijsten zijn al 
naar de inspecteurs en zij zijn hun routes aan het 
plannen. Bij de post gaat wel eens iets mis, dus u 
doet er goed aan om in IDR-online te controleren  
of uw lammeren daar geregistreerd staan, ze zijn 
dan door de VSS administratie verwerkt.  
De procedure voor IDR-online vindt u in Ruif 
2006-2. Als u nog met vakantie gaat tijdens de  
controleperiode verzoeken wij u dit door te geven 
aan de administratie. De inspecteurs kunnen er dan 
bij hun planning rekening mee houden.  

Rammenverordening 
Eindelijk is de Rammenverordening van de baan. De VSS heeft zich 
jarenlang ingezet voor, op zijn minst, het behoud van de genetische 
variatie binnen onze rassen en de mogelijkheid om ARQ rammen te 
blijven gebruiken. Dit heeft geresulteerd in het feit dat ook voor onze 
buitenlandse rassen een fokprogramma was goedgekeurd. Het laatste 
jaar heeft het Platform Kleine Schapen en Geitenhouders zich beijverd 
om de hele regeling van tafel te krijgen en met succes. Uiteraard heeft 
dit gevolgen voor de schapenhouders. Wij raden u aan om op onze 
website alle relevante informatie te lezen. GD houdt sinds kort de  
status “scrapie-onverdacht” (koppenonderzoek) niet meer bij. Voor 
leden die ARQ dieren willen exporteren is dit knap lastig. Via het 
Platform KSG zoekt het bestuur naar een oplossing. Het is nog niet 
bekend hoe het zal lopen met de status “scrapie-resistent”.  GD houdt 
dit nog wel bij maar alleen wanneer de genotypering door hun eigen 
laboratorium is vastgesteld. Dat is in strijd met de EU regelgeving dus 
ook hier moeten we nog iets op zien te vinden. 
Van rammen zonder bekende genotypering hebben wij in 2006 geen 
afstammingsbewijzen afgegeven. Wie ze alsnog wil hebben mag  
contact opnemen met de VSS administratie. 



Niet vermeerderen maar fokken! 
 

Voor veel mensen is het al mooi als er in het voorjaar lammetjes door de wei dartelen.  
De kwaliteit lijkt vaak niet van belang.  
Dat is jammer. Het is slecht voor elk ras als er te weinig selectie plaatsvindt en kopers 
willen graag weten of dieren de reis en de prijs wel waard zijn. De VSS biedt drie  
mogelijkheden om uw dieren te beoordelen. Allereerst is dat natuurlijk de reguliere  
lammerencontrole, verplicht voor opname in het stamboek. Hierbij kijkt de inspecteur 
naar erfelijke gebreken, zoals afwijkingen aan het gebit, het beenwerk en het afwezig  
zijn van één of beide testikels bij de rammen. Ook ontwikkeling en rastype worden  
bekeken. Van lammeren is de uiteindelijke uitgroei nauwelijks te voorspellen dus zijn 
latere keuringsmomenten noodzakelijk. Van (voorlopig) 15 rassen is een rasstandaard 
vastgesteld zodat u een puntenbalk van dieren van minimaal één jaar of ouder kunt  

laten opmaken.  Deze rassen zijn: CA, CM, DC, DS, HB, HW, LL, OD, PD, PL, RM, RL, SS, SD en WH.  
De standaards staan op de VSS website op de desbetreffende raspagina. De kosten voor het opmaken van een puntenbalk  
bedragen € 4,- per dier, contant af te rekenen met de inspecteur. Er wordt gepunt op 9 of 10 (horens) onderdelen in cijfers van  
10 t/m 100. U kunt uw dieren opgeven bij de VSS administratie onder vermelding van het aantal. 
De kudde competitie is in 2006 als proef begonnen met de Coburger Fuchs en de Wiltshire Horn.  
Het bestuur wil deze competitie met enkele rassen uitbreiden. Hiervoor kunnen CB, RA, RL, SF, SS en WH in aanmerking  
komen. De eisen zijn: per ras minimaal 8 deelnemende bedrijven met minimaal 10 dieren, waarvan 5 ooien van 1 jaar of ouder, 
waarvan 3 met lammeren. De aanwezigheid van overjarige fokrammen is een pré maar niet noodzakelijk. Voor selectie voor de 
eindronde dient een kudde minimaal een 7,5 te scoren en mag geen onderdeel lager zijn dan een 7,0. Voor deelname krijgt u een 
nota van € 7,00, waarvan het bestuur de extra kosten van de inspecteurs en de prijzen betaalt. Voor de rassen, waarvan nog geen 
standaard is opgemaakt, is deze competitie een goed middel om te weten hoe de fokkerij er voor staat. Bovendien blijkt het echt 
spannend, dat weten wij uit ervaring. Voor rassen, waar wel al een standaard van is, is het punten van alle oudere dieren voor de 
grotere fokkers misschien wat begrotelijk, waardoor ze het zullen beperken tot de fokrammen en de beste ooien. De competitie is 
ook dan een mooie gelegenheid om als extra de hele kudde te laten beoordelen.  
Voor deelname aan de competitie kunt u zich opgeven bij uw rasvertegenwoordiger. 
De voorronde van de kuddecompetitie en het opmaken van puntenbalken kunnen, al dan niet in combinatie, tegelijk met de  
lammerencontrole plaatsvinden.  
Wie wil meedoen, dient zich z.s.m. te melden. 

Southdown goes North East! 
 
Op een avond belde mij iemand van de evenementenclub - VSS met het verzoek om deel te  
nemen aan de Dag van het Schaap op 2 juni 2007. Ik had gehoopt dat ze me na de beproevingen 
van vorig jaar in IJzerlo vergeten zouden zijn, maar niets was minder waar. 
Wat is er door die club veel werk verzet en de blauwtongetjes dreigden steeds roet in het eten te 
gooien. Beperkingsgebied – besmet gebied – verboden voor de rassen - wel tappen, niet tappen. 
Uiteindelijk zat het Hippisch Centrum van Ermelo een 100 meter van de grens af en was officieel 
beperkingsgebied. Dit betekende dat ik “geluk” had, want daar zat ik ook in. Ik kon er dus met 
mijn South Downs probleemloos naar toe. Daarna volgde brief na brief, want ik heb (nog) geen 
computer. 

Mijn South Downtje moest aan de lijn leren lopen want misschien werd ze gekozen tot het mooiste 
schaap …. Henk Slaghuis had gedurende de dag elf schapen geselecteerd in de hokjes en tijdens de 
keuringen. Enkele rassen van de VSS mochten naar het podium komen. Mijn schaap dus niet. Voor 
een enthousiast publiek wees de fokkerijdeskundige de tweejarige Zwartbles ooi van Dick Bonhof 
aan als “Schaap van de Dag”. De blije eigenaar kreeg een, door vakblad het Schaap beschikbaar 
gesteld, olieverf schilderij van kunstenares Els de Does en een grote wisselbeker. Met het 
“koddigste” schaap zou ik een kans gemaakt hebben. Een van de twee dames had namelijk de  
gewoonte om op haar achterste te gaan zitten. Zo kon ze beter naar de mensen kijken die voorbij 
kwamen. 

Het Hippisch Centrum vond ik een perfecte plaats voor deze dag. 
Mooie ruimtes met prima hekwerk van VENO; de schapen konden zo ook eens het beenwerk  
van langslopers beoordelen in plaats van andersom. 
Mijn indruk was dat er grote interesse was in de diversiteit van de rassen. Vooral in de ochtend 
heb ik leuke gesprekjes gevoerd met schapenmensen. Dat maakt de moeite van het meedoen 
goed. Of het nog wat oplevert? Ik wacht af ….Ik heb overal positieve geluiden gehoord.  
Van de beroepsfokkers was er veel belangstelling voor onze hobbydieren.  
Wel hoorde ik overwegend schapen met kilo’s associëren. 
Het grote aantal Border Collies viel op. Ze liepen aan de lijn of ze werden op de arm gedragen. 
Ik kijk met genoegen terug op deze dag. 
 

                                                     Jan Molhuysen – Rasvertegenwoordiger South Down 



Cursus Praktisch schapen verlossen en geboortezorg 
 
Op vrijdag 6 april j.l. heeft Beljaars Schapenpraktijk, op initiatief van de VSS, deze cursus voor  
beginnende schapenhouders georganiseerd. VSS leden konden zich hiervoor inschrijven.  
De cursus werd gehouden op de schapenfokkerij van de Fam. Verest in Heeze. 
Na de ontvangst met koffie werden de 20 deelnemers in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg 
via een videofilm op een groot scherm te zien welke problemen zich kunnen voordoen bij een geboorte. 
Een zeer duidelijke weergave met na afloop volop gelegenheid tot vragen stellen en kundige uitleg van 
begeleiders met een spannende ontknoping door zelf e.e.a. in praktijk te brengen in de schapenstal.  
Wij hadden geluk, er was juist een ooi aan het aflammeren wat niet via de natuurlijke weg lukte. De 
cursusleider vroeg om assistentie van één van de cursisten en die kwam spontaan! Na het aflammeren 
volgde controle van de ooi: is het uier mooi ontwikkeld en niet ontstoken, geeft ze biest van goede  
kwaliteit en komt de melkgift goed op gang? Daarna een ontspannen lunch om onder het genot van een 
broodje ervaringen uit te wisselen en nader met elkaar kennis te maken. 
Na de pauze wisselden de groepen. De ene kreeg de video vertoning en de andere ging de stal in.  
Hier werden in een kunst”baarmoeder” dode lammeren in verschillende posities gelegd en moesten wij 
blindelings, al of niet met koordje, de lammeren uit het geboortekanaal zien te krijgen, een schitterende 
ervaring om vreemde dingen te voelen en niets te zien, erg leerzaam. De rest van de middag kregen we 
nuttige informatie over het bekappen van de hoefjes, gebitscontrole, aanbrengen oornummers, couperen 
staartjes, op de rug leggen van de schapen zonder al te veel moeite ( voor sommigen toch wel moeilijk) 
en uitleg over voeding en gereedschap om tot een goede (op)fok van lammeren te komen. 
Voor mij maar ook gezien de reacties van medecursisten een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling 
vatbaar in andere delen van het land met een andere groep met max. 20 personen. Dank aan Beljaars, 
VSS en Fam. Verest. 

Cursist Peter van der Poel  

Workshop wolverwerking op 28-04-2007 
 
Een paar dagen van te voren ontvingen we een kaartje van Betty Stikkers en Marise van Hulten. Dat was prettig. Zo wisten we 
meteen wie de workshop zouden geven. De dag begon met ontvangst met koffie, thee en heerlijke zelfgebakken kruidkoek en 
cake. Daarna konden de deelnemers ervaringen uitwisselen over zaken als fokken, scheren, vachten, verkopen en nog veel 
meer. Daardoor bleek al gauw de gezamenlijke interesse. Vervolgens kregen we, via een powerpoint presentatie, uitleg over 
soorten schapen en vachten. De nadruk lag op het behandelen van de wol, te beginnen bij het scheren, om vachten zo goed 

mogelijk voor allerlei doeleinden te kunnen gebruiken. Ook mochten we gezamenlijk een 
viltwerk maken. De heerlijke lunch bestond uit pompoen- en courgettesoep, eigen  
gebakken brood, zelfgemaakte jam en een omelet van ganzeneieren. Eén ganzenei is 4 
kippeneieren, zo leerden we ook nog iets over de natuur. s’Middags konden we kiezen 
tussen spinnen en handmatig vilten. Het eerder gemaakte viltwerk ging in de wasmachine. 
Het verschil tussen handmatig en machinaal was leuk om te zien. Tot slot hebben we  
gesproken over het natuurkijk kleuren van wol. Al met al een leerzame workshop met 
deelnemers uit alle hoeken van het land. 

 
Cursist Ivon Withaar 



Circa 11 jaar geleden kochten we een groot stuk grond om ons huis en begonnen 
met het houden en fokken van Hampshire Downs. Ik nam van een vrouw uit ons 
dorp een heel oud spinnenwiel over maar dat stond meer voor sier in de woonkamer 
vanwege tijdgebrek en omdat het spinnen niet goed lukte. 
Zo’n 4 jaar geleden namen we er ook Herdwicks en Ryelands bij, ik kreeg meer 
tijd, kocht een Louët spinnenwiel en had meteen letterlijk en figuurlijk de goede 
slag te pakken. 
In mijn tienertijd heb ik mijn coupeusediploma behaald en het ontwerpen en maken 
van kleding blijft altijd “kriebelen”. 
De wol van de Ryelands is erg zacht ( er zit een beetje Merino in) daarentegen is de 
wol van de Herdwicks wel heel erg prikkerig. Ook spin ik de wol van andere rassen, 
zoals  Zwartbles, Blauwe Texelaar en Zeeuws Melkschaap. Onlangs bij Antonet 
Vonken in Budel de vachten van  Coburger Fuchs en  Black Welsh Mountain  
opgehaald en bij de fam. Vermue te Nisse de vachten van de Solognote besteld. Zo 
kom ik aan steeds meer verschillende natuurlijke kleuren. Ook heb ik de vacht van 
een angorageit (mohair) te pakken kunnen krijgen en ga ik vlas (linnen) spinnen. 
Deze 2 garens kunnen prachtig samen met wol verwerkt worden. 
Spinnen is een heerlijke ontspannende bezigheid die ook tussendoor en bij de tv 
gedaan kan worden. Bij koud weer naast de houtkachel of op een zomerse dag  
lekker buiten. 
De wol is te koop, geverfd en ongeverfd. Ook spin en/of brei ik de wol van uw  
eigen schaapjes. Maar wilt u het zelf leren, is dat ook een mogelijkheid. 
Nieuwsgierig geworden: kijk op www.people.zeelandnet.nl/kikijan  
                                                of bel 0111-671593 

Helpende handen 
 
De laatste paar jaar waren erg druk voor het VSS bestuur. We hebben het initiatief genomen voor het Platform 
Kleinschalige Schapen en Geitenhouders. Dit blijkt in een grote behoefte te voorzien maar vereist veel vergaderen 
en overleg met diverse instanties. De eerste 15 rasstandaards zijn klaar maar er moeten er nog 34!  
Ook evenementen, Ruif en allerlei andere zaken vragen veel tijd en aandacht. Het bestuur is daarom naarstig op 
zoek naar helpende handen. Wat en wie hebben we nodig? Voor alles mensen met een ruime belangstelling voor 
schapenhouderij en fokkerij. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een foktechnische commissie in te stellen. 
Daarvoor is kennis van de fokkerij noodzakelijk. Er zijn mensen nodig die zitting willen nemen in de diverse  
werkgroepen van het Platform KSG. Voor de Ruif zoeken wij een goede eindredacteur, belast met het schrijven van 
artikelen en het redigeren van ingezonden stukken van de leden. Antonet Vonken loopt tegen haar grenzen op, dus 
is assistentie voor inrichting, bemanning en het weer opruimen van de VSS stand dringend gewenst. 

 
Tot slot: Silvia Bouwman heeft 15 jaar bestuursverantwoordelijkheid gedragen.  
Ze deed het met plezier maar het waren soms wel tropenjaren. Ze vindt het mooi  
geweest en wil graag plaats maken voor vers bloed.  
Wie wil het bestuur op sterkte houden?  
Voor de goede orde: Silvia blijft voorlopig wel de dier- en ledenadministratie doen en 
een beetje Ruif en website en is bereid een nieuwe secretaris goed in te werken.  
Voor inlichtingen over de diverse taken kunt u contact opnemen met:    

 
Jan van der Zanden  
℡ 0411 61 66 36      

@ zanden.jpa@tiscali.nl  

Kiki Visser The Dutch Cottage 
Serooskerke (Schouwen-Duiveland) 
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Lay-out De Ruif: Annemien Evers. 


